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5II'VllQ PÓBLlCD- Adicicsü de Usalubriliaci! tão
píIg!l e pa..'"Oelasp;iIgiIS em atraso (L. C. li' B2J!5)
- MiciGRl dev-ldo desde i viCJ€s:ia da lei que o
crioa e aio sceste a partir da oaEtatação da
iEal1lbridade - Ccrreç:ão ..etária a partir do
~ de cada pareela - loDoririas
aàfocatiCi06 - PrwilHcia para eyitar
e.ríqaeciEsto ilà!vido da parte falto&a - Iecurso
«tis Bton!s pn:Iiido - leaIrso da ré e aeI officio.
iIprovichs .

ãcide CUlzeçãc -.etária sobre
~.iEet06 011 qaalquer ~ r ntórÜ de
servicbr público aão piIC}CI5 oa pagos
niAistrativ.eate em Itraso I a p;utir do
respectivo iJladiJpl~, .eao utes do advesrt.o
da casti btição Estadaal de 05 .10.l989 .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A.PELAÇÃO CÍVEL N~ 225.903-1/6, da Comarca de SÃO PAULO,
e~ que é recorrente ~~ÍZC EX OFFICIO, sende apelantes e
reciprocamente apelados PJ...ROLDO CES,2>.-RCRESPO e OUTR.OS e
a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO:

ACORDAM, em Segunda Câmara civil do Tribunal
àe Justiça de Estado de São Paulo, por votação unânime,
dar prov irnento ao recurso dos autores e improver os
àemais.

da Secretar ia de Estado àa Segurança " - co~tp
Púbuca ;7'

[~. Trata-se de ação ordin~ria de cobrança iO
te~tada por Haroldo Cesar Crespo e outros 94 serviàores
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Fazenda do Estado de São Paulo pretendendo a condenação
da ré ao pagamento da correção monetár~a incidente SQ
bre as quantias pagas com atraso de adicional de insaly
bridade e com valores históricos a serem daquela deduz~
dos e o valor das parcelas de referida vantagem funciQ
nal, no grau respectivo, calculado sobre dois salários
mínimos, a partir do termo fixado nos laudos técnicos
individuais juntados, observada a prescrição qüinqüg
nal, benefício instituído pela Lei Complementar N° 432,

de 18/12/1985 e regulamentada pelo Decreto N° 25.492,
de 14/10/1986.

Pedem ainda o apostilarnento do titulo de nQ
meação para nele constar o que nesta demanda ficar deci
dido e a declaração àa natureza alimentar do crédito,
além do pagamento das custas, juros de mora a contar da
citação (14/05/93 f Ls . 447) e honorários advocat.i

cios.
À r. sentença de f Ls , 490/496, declarada a

fls. 499, de relatório a este integrado, anotando que
(1) o adicional foi criado pela L. C. Ng 432, de 18/12/
1985, (2) o decreto reguIamentador (Dec. NQ 25.492, de
04/07/1986) retroagiu seus efeitos à data da edição da
lei (art. 5°), (3) incide a correção monetária sobre os
valores ainda não satisfeitos e bem assim aqueles
outros objeto de pagamentos singelos, realizados extem
poranearnente, (4) o art. 116 da Constituição Estadual é

de regulamentação, (5)

'j>ELAçiOerva N° 225" 903-1/6 - SÃOP,"W - Voto n > 1. 34 7 ~
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nos casos de contratos de órgãos da Administração Públ~
ca com empreite iras , a jurisprudência admite a compensª
ção pelos pagamentos atrasados, ainda mesmo que não
exista previsão expressa de correção monetária, o que
se haverá de dizer então em casos deste jaez, em que a
demora no pagamento diminui o valor real de prestações
de evidente caráter a Limentar? e (6) não há dúvida
alguma de que eventuais diferenças deverão ser pagas de
forma atualizada, pois os danos decorrentes da inobse~
vância deste preceito são sempre presumidos, estando cª
racterizado o ato ilícito de retenção indevida, julgou
procedente a ação para, observada a prescrição qü í.nqüg,

nal, condenar-se a ré a pagar corretamente o adicional
de insalubridade, sempre no grau respectivo em que a

atividade de cada qual foi enquadrada, atendendo-se,
para tanto, o início de vigência da L. C. N° 432/85 ou,
eventualmente, a data em que alguns dos demandantes in
gressaram no serviço público reputado insalubre, confo~
me os respectivos laudos técnicos, além de juros e
correção monetária sobre as parcelas vencidas e não
satisfeitas, custas e honorários advocatícios de
CR$60.000,OO.

Suscitou-se o reexame necessário.
Apelaram os autores pretendendo a fixação dos

honorários sobre a condenação atualizada, em percentual

ÃO/N6

a ser determinado segundo as normas das alíneas "a" a

"c" do § 30 do art. 20 do c.~
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Apelou também a ré aduzindo que (1) a r.

sentença é "ultra petita" porque os próprios autores
pleitearam o pagamento do adicional de insalubridade
"observada a prescrição güinqüenal, a'~éa data imediatª
mente anterior ao pagamento já feito", que é de maio de
1992, mas o MM. Juiz concedeu o benefício desde o
início da vigência da Lei N' 432/85; nos termos do art.
1° do Decreto Federal NQ 20.910/32 estão prescritas
quaisquer parcelas que se refiram a meses anteriores
aos cinco anos que antecederam a propositura da ação,
(2) os autores não comprovaram que sempre exerceram fun
ções nas unidades periciadas, nem tampouco que na data
de início de exercício de suas funções, as suas atividª
des consideradas insalubres pelos laudos periciais eram
idênticas às apuradas quando da elaboração dos laudos,
(3) o adicional só é devido a partir do momento em que
se constata a insalubridade e eliminada esta cessa o
benefício (art. 7" da L.C. N° 432/85) I (4) as at iví.dg

des dos autores não se enquadram no rol das considerª
das insalubres pela Norma Regulamentadora NÇ l5 da Po~
taria N° 3.214, de 08/06/1978, (5) não há base legal
para o pagamento de correção monetária sobre parcelas
pagas com atraso, de modo que sua incidência, em tais
casos, infringe o princípio da legalidade (arts. 5°, 11

lf.G/N6 APELAÇÃO CfVEl N° 225.903-1/6 - SÃoPAULO - Voto

(7) os J
n- 1.347 /

e 37, "caputl1, da C. F.L (6) não incide a Lei N°

6.899/81 porque os benefícios reclamados pelos autores
não resultaram de condenação judicial,
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nais de insalubridade têm natureza nitidamente indenizª
tória, e não alimentar I não se constituindo em dívida
de valor, conforme jurisprudência que cita e (8) a
diferença de vencimentos é corrigida monetariamente a
partir do ajuizamento da ação, por força da Lei N.

6.899/81, porém, no caso, já tendo sido efetuado o pagª
mento no âmbito administrativo, nada mais é devido aos
autores a este título I por força dos já mencionados
arts. 5Ç, II e 37, "caput", da C. F.

Recursos tempestivos, ambos respondidos, prª
parado o dos autores e isento do dispêndio o da ré.

É o relatório.
2 . Os honorários advocatícios fixados em

CR$60. 000,00 I corrigíveis a partir de agosto/93 (data
da r. sentença) comportam ligeira modificação sem, no
entanto, desprezar-se o critério de eqüidade previsto
no § 4< do art. 20 do C.F.C.

Assim, atendidos os parâmetros estabelecidos
nas alineas "a" a "c" do § 3" do mesmo dispositivo, sº
pesando-se o grau de zelo profissional, o lugar de pre~
taçâo do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado dos autores e o tempo
exigido para o seu serviço, inclusive levando-se em con
ta a necessidade de responder e acompanhar as Lmpuqrig,

ções recursais ou de outra ordem que a Fazenda prima
por deduzir sempre, rnalgrado a fragilidade ou absoluta
inconsisténcia de argumentos empregados, a exemplo das

1.347 /)'.PEL~Ç~.OCÍVEL N~ 225.903-1/6 - SÃoPACLO - Voto n-
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razões de sua apelação que a seguir serão apreciadas,
razoável que a verba honorária "in ~" seja arbitrada
em percentual sobre o valor total da condenação, ora
estabelecido em 5% (cinco por cento).

3. O recurso da ré, por seu turno improcede,
como adiante se equacionará.

4. À alegação de ter a r. sentença incorrido
em julgamento "ultra petita" por haver reconhecido o
direito ao adicional a partir da vigência da L. C. N;
432, de l8/l2/1985, quando os próprios autores mencionª
ram que fosse observada a prescrição qüinqüenal, é equi
vocada, porquanto a ressalva figurou expressamente no
"decisum" hostilizado.

Com efeito, como consta DO dispositivo, a
ação foi julgada procedente para, "observada a prescr~
ção qüinqüenal, condenar a ré a pagar corretanente para
os autores a vantagem denominada 'adicional de insaly
bridade', sempre no grau respectivo em que a atividade
de cada qual foi enquadrada, observando-se, para tanto,
o início da vigência da Lei n' 432/85, ou, eventualmen
te, em casos particulares I a data em que alguns dos dg
mandantes ingressaram no serviço público reputado insª
lubre, conforme seus respectivos laudos técnicos indiv~
duais" (fls. 495/496).

Não há incompatibilidade alguma entre a fÓI:
mula da r. sentença e o pleito dos autores de cobrança

. . im.ediatamenteanterior a?

lJ'EUÇWCIVELfI' 225.903-1/6 - S.l.OP!.ULO - Voto n' 1.347
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mento já feito, singelamente" (fls. 60, letra "b"), que
é de maio de 1992 (fls. 65 e segs.).

Como parece lógico, apesar da pouca clareza I

a data imediatamente anterior ao pagamento já feito e
referente a maio de 1992, estende-se até o início da
vigência da Lei N" 432/85, ou seja, 19/12/1985 (data da
publicação) e, ante a ressalva da r. sentença para
observar-se a prescrição quinquenal, a contagem do quin
quênio, partirá da distribuição da ação em maioj93

(fls. 2V.) e poderá chegar até à data em que os autores
ingressaram no serviço público reputado insalubre (con
forme os laudos técnicos juntados) ou até o início de
vigência da L. C. N< 432/85 I já que não se descartaram
hipóteses de suspensão ou interrupção do prazo prescri
ciona1.

Não se cogita, pois, de decisão "ultra peti-
ta 11 I nem de negativa de vigência e violação frontal do
art. I" do Decreto Federal N; 20.910;32.

5. O benefício é devido desde a publicação da
lei que o instituiu (art. 13) e não somente a partir da
constatação da insalubridade ou da elaboração da per.;l
cia, como infundadamente pretende a ré.

o Decreto N° 25.492, de 14/07/1986, que regy
lamentou a referida Lei Complementar diz, no art. 5;;,

que seus efeitos, assim como da sua Disposição TransitQ
ria (atribuição das Seções de Higiene e Segurança do
Trabalho dos Serviços Regionais de Relações de

Tra~

'\.PEU.Ç.~OCÍí'EL il> 225.903-1/6 - sio PACW - Voto n' 1.347JOAO/H6

CL-13 47



",

'ÃO/!l6

.-1347

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

l
B

para expedir os laudos técnicos de insalubridade), rg
troagem a 19/12/1985, não importando, pois, a demora na
elaboração dos laudos técnicos.

Acerca da matéria já decidiu esta Colenda cª
mara, demonstrando com a necessária exatidão o desaceh
to de argumentação da Fazenda insurrecta, consoante se
lê em trechos do v. aresto, "in yerbisft:

"Só a liberdade retórica permite à ora apelan
te dizer que nenhum comando legal lhe impunha o pagamen
to do adicional de insalubridade, desde o início de
vigência da Lei Complementar Estadual nO 432, de 18 de
dezembro de 1985.

Se criando o direi to subjetivo (art. 1 ~), ex,i
gível, sem outra condição, enquanto perdure o exercício
em unidades ou atividades insalubres (art. 7<, caput),
tal lei entrou em vigor quando publicada (art. 13), é

óbvio que, desde essa data, como manifestação própria
da imediata eficácia normativa, passou a ser-lhe devido
o pagamento aos funcionários e servidores, cuja atividª
de fosse, ou tenha sido, considerada e classificada
como insalubre, nos termos do Decreto regulamentar n i

25.492, de 14 de julho de 1986, que retroverteu seus
efeitos ao inicio de vigência da lei regulamentada
(art. 5 < ) •

Mas, ainda quando o Decreto regulamentar car~
cesse de previsão expressa de retrooperância nâo podg
ria ser diversa a conseqüência jurídica, pela não menos

IJ'lliçio erva .' 225.903-1/6 - SÃO"OlO' - Voto n s 1. 347 -7
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óbvia razão de, não instituindo a vantagem, mas prestan
do-se tão-só a identificar, avaliar e classificar as
unidades e atividades insalubres, de cujo exercício
depende o exsurgimento do direito, não poder traçar-lhe
outro limite temporal de exigibilidade. Os laudos técn~
cos (art. 20) e a concessão neles baseada (art. 3Ç) têm
natureza meramente declaratória, como bem percebeu a r.
sentença: apenas reconhecem a realização histórica do
suporte fático, ou seja, a condição de nascimento do
direito subjetivo preexistente" (Ap. Cív. n s 1.45.010-

1/8 - S. Paulo, 2" Câm. c í.v , do E. TJSP, J. 20.12.91.,

v. U., ReI. Des. CEZAR PELUSO).
Evidencia-se, destarte, que a retroaçao do

pagamento do adicional decorre, não de procedimento
administrati vo como supõe a ré, mas de nornas legais
harmonizadas com o princípio da legalidade (art. 52,

lI, da C. F.), de que os atos da Administração Pública
não podem se apartar (art. 37, "caput", da C. F.).

É totalmente desarrazoada, "data venia", a lU
vestida da ré contra os laudos que a própria AdministrA
çâo Pública, por seu Serviço de Higiene e Sequrança do
Trabalho, elaborou e expediu, informando e comprovando
as condições insalubres, sejam das unidades, sejam das
atividades policiais civis dos autores, inclusive ate~
tando as datas a partir das guais cada servidor se eu
contra exposto aos riscos detectados.

~
APEDÇÁOCÍVELHO225.903-1/6 - SÃOPAOLO - Voto n s 1.347
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Assim, revela-se mesmo t:.emeráriae desprovida
de conteúdo lógico a assertiva da ré de que na rigor f

toda a documentação juntada aos autos não se presta
para a comprovação do direito pleiteada" (fls. 519).

À Portaria N- 3.214, de 08/06/1978, em sua NR
N" 15, invocada ne apela e ~ue arrola atividades consi
deradas insalubres, não se presta à finalidade da L. C.
Ni 432/85, até porque nenhuma demonstração há de que a
especificação declinada encerra nnumerus clausus".

6. Insustentável, ainda, o propósito da ré de
nào responder pela correção monetária sobre as parcelas
remU!1eratórias pagas aciministrativamente com atraso ou
aquelas cujo pagamento indevidamente reteve, a pretexto
de ausência de base ~egal, de sé incidir a Lei N'
6.899/81 sobre débitos resultantes de decisão judicial
ou a parti~ de ajuiza~entc da ação se não tivesse havi
do paga:me:lterio âm.bite actministrativo e não reconhecer
nst.ureza aIi raerrt ar ou de di-vida de valor cruarrt.oaos
adicionais àe insalubridade.

Ner~um desses arg~entos prosperam.
Base legal inexiste é para a supressão ou

desconta de parte da remuneração do servidor paga com
a~raso, correspondente à diferença de atualização mong

:;J.C./I!:S !PE:....~ÇJ:;c-tt-r:.~~·225 ..903-: é - SJ::.:PAZ"':..i· - \~c"t.c~.; 1 .. 347
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l
tária pela dirrinuição do valor do crédito no período de
sua retenção ilicita ou inadimplemento do devedor.

Ora, se a correção rno~etária nào é adicional
ou "plus" que acresce ou ma jora , mas a própria

i..-2. 34-;-



.•.4).+-/
.•..

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

l
11

ção do valor liberat6rio da moeda, corro1da pela inflª
ção, é forçoso admitir que já se encontra implícita na
lei ou contrato que institui a obrigação ou cria o
direito ao crédito.

A Lei N° 6.899/81 é até indiferente à temáti
ca, pois a correção monetária deriva do próprio ilícito
perpetrado por aquele que retém indevidamente o nurnerª
rio que deixou de entregar ao titular do crédito no tem

Ipo certo.
A natureza alimentar do adicional de insaly

bridade é patente, uma vez que, nos casos previstos na
lei, inltegra a remuneração do servidor, despontando,
assim, ~omo dívida de valor.

A correção monetária de vencimentos de funciQ
nário público indevidamente retidos ou pagos com atrª
so, cuidando-se de dívida de valor, em razão da ilicity
de da retenção e da natureza alimentar, incide desde a
época em que o pagamento deveria ter sido efetuado, mas
não o foi, causando lesão (dano efetivo) ao titular do
direitc (RJTJESP 125/195).

Este é o entendimento que prevalece, inclusi
ve albergado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, assi
nalando que:

tiA jurisprudência do STJ firmou que a corrg
ção monetária incide sempre a partir do vencimento da
dívida, partindo do princípio de que o rea justamento
monetário não dá nem tira nada de ninguém,

)ÃO/M6 APEU.Ç.À.O cÍ\'EL N; 225.9 O3-1 /6 - SÃ.O PAULO- Voto n c
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corrige o valor aquisitivo da moeda, mormente quando a
dívida é de valor" (STJ-3· T. I R. Esp. 7.098-SP, J.
12.3.91, n. c., m. v., ReI. Min. WALDEMAR ZVEITER - in
DJU 29. 4 •91, P . 5. 265, l' co 1 . I em.).

E especificamente quanto a remuneração paga a
servidor na área administrativa, destaca-se recente prQ
nunciamento da mesma E. Corte, com a seguinte ementa:

"ADMINISTRATIVO Remuneração de servidores
públicos - Pagamento na área administrativa - Correção
monetária - Incidência.

I - À cc~reçãç IDcüGtária não é pena. Ind~psn
de de culpa. É simples fator de atualizaçGe de dinheiro
a ser pago ao credor. Constitui providência para evitar
o enriquecimento indevido do devedor.

11 - A r-emunereç ào dos servidores ou a difg
rença de vencimentos ou de vantagens, se pagas adm.i nie
trativamente, devem ser corrigidas.

111 - Cabível a atualização a partir do momen
to em que devidas as diferenças da remuneraçãolf (STJ-5"
T., Rec. Esp. n s 30.383-0, J. 16/12/92, v. u. ReI.
Min. COSTA LI1-L2, DJU 15.02.93, Seção I, pág. 3..700,
ementa) .

Nesta esteira é que a vigente Constituição
Estadual, promulgada em 05/10/1989 I em seu art. 116,
inscreveu que "Os vencimentos, vantagens ou qualquer
parce 1a remuneratór i a, pagos com atraso, dever /

f.PEUçAo CÍVELN' 225.903-1/6 - S.~OPACW- Voto n s 1.347
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corrigidos monetariamente, de acordo com os índices of~
ciais aplicáveis à espécie".

7. Nestes termos negam provimento aos recuJ:
sos voluntário da ré e ao n~ officio" bem como provêem
o dos autores para fixar os honorários advocatícios em
5% (cinco por cento) sobre o valor total da condenação.

participaram do julgamento os Desembargadores
VASCONCELLOS PEREIRA (Presidente, sem voto), CEZAR PEL~
SO (Revisor) e WALTER MORAES.

São Paulo, 15 de agosto de 1995.

C~L.l.

Relator
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